
Persondatapolitik for Køppen ved Kim Køppen 

Persondatapolitik vedrører hemmeligholdelse af personoplysninger. 

Dataansvarlig 

Jeg er som ejer af min virksonhed dataansvarlig.  

Kim Køppen 

Jernbanegade 15 1. 

DK- 3600 Frederikssund. 

kim@koeppen.dk 

Mob: +45 29130473 

CVR nr. 30323939 

Oplysninger som jeg indsamler om klienterne: 

Jeg indsamler personlige oplysninger som navn, telefonnummer og e-mail og personfølsomme 

oplysninger med henblik på at yde hjælp på den mest optimale måde for mine klienter. 

Som klient i min virksomhed har du krav på at vide, at: 

Jeg indsamler og opbevarer disse personlige og personfølsomme oplysninger om klienter 

udelukkende for at kunne tilbyde den nødvendige støtte på den mest optimale måde.  

 

Personoplysninger i form af navn på fakturaer deles i begrænset omfang med tredjemand i form af 

min revisor. 

Jeg skal blot i følge den nye lov gøre dig opmærksom på det.  

 

 

Jeg har indgået databehandleraftaler med de nævnte databehandlere, hvilket er garanti for, at de 

overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger. 

Jeg indsamler ikke informationer om klienter fra tredjemand. Dog indsamler jeg informationer 

gennem cookies i anonymiseret form. Læs mere om cookies nedenfor. 

Dine oplysninger videregives under ingen omstændigheder til tredjemand, uden dit udtrykkelige 

samtykke. 



Indsigt i indsamlede oplysninger 

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som jeg har registret om dig som klient, er det enkleste, at 

du ser det, du ønsker, når vi mødes til en session. Du kan selvfølgelig også kontakte mig 

på kim@koeppen.dk, og vi kan lave en aftale om en telefonsamtale. 

Er der registreret forkerte oplysninger om dig, eller hvis du har andre indsigelser mod min 

behandling af dine personoplysninger, så sig endelig til eller skriv til Kim Køppen 

på kim@koeppen.dk for at lave en telefonisk aftale.  

Se under Sikker kommunikation længere nede. 

Du har mulighed for at få indsigt i hvilke informationer, der er registreret om dig, og du er berettiget 

til at komme med indsigelser mod min behandling af dine personoplysninger. 

Såfremt det viser sig, at personoplysninger om dig er urigtige eller vildledende, så har du ret til at få 

dem rettet. 

Du har mulighed for at klage over min behandling af dine personoplysninger, hvis jeg ikke giver 

dig ret i dine indsigelser. Klagen skal sendes til Datatilsynet.dk hvor du kan læse mere. 

Sletning af personoplysninger 

Når et forløb er ophørt, sletter jeg indsamlede personoplysninger fra en evt. journal. 

Sikker kommunikation 

Vær opmærksom på, at henvendelser og besvarelser af henvendelser ikke er krypteret. Hvis din 

forespørgsel eller bestilling indeholder oplysninger om forhold, som, du mener, skal beskyttes, bør 

du rette henvendelse pr telefon eller personligt. Kontakt mig direkte, hvis du har spørgsmål 

vedrørende dit forløb og fortrolighed. 

Cookies 

Når du søger på www.koeppen.dk gemmes der cookies på din computer. De bruges til at føre 

demografiske og brugerrelaterede statistikker. Her kan indsamles informationer om hvor lang tid du 

besøger hjemmesiden, hvilke sektioner du læser, om din computer har besøgt www.koeppen.dk før, 

hvilken browser og styresystem du bruger, og IP-numre. 

Informationer benyttes udelukkende til at optimere hjemmesidens funktioner, og indsamlingen af 

informationen er anonym. 
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